
 

EDITAL DERI 12/2022 - FEEC 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO  
IMT- Atlantique (Brest, Nantes, Rennes) 

TÉLÉCOM PARIS 

 
PROGRAMA CAPES-BRAFITEC no. 256/19  

OBJETIVO 

Promover a cooperação entre a Unicamp e as universidades parceiras na França e contribuir para 
aprimorar a formação de estudantes de graduação através da mobilidade estudantil. 
 
UNIVERSIDADES FRANCESAS PARTICIPANTES 
 
IMT- Atlantique (Brest, Nantes e Rennes)  
Télécom Paris  

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA / NÚMERO DE VAGAS 

Isenção de taxas acadêmicas e indicação para a bolsa BRAFITEC para os 4 alunos melhores 
colocados que apresentarem a proficiência necessária em francês1, conforme descrito abaixo: 
 
Serão selecionados até 3 (três) candidatos que concorrerão a bolsas do Programa 
CAPES/BRAFITEC, compreendendo: manutenção, seguro-saúde, passagens aéreas e auxílio-
instalação na França. Neste Edital, as bolsas atribuídas pelas CAPES serão destinadas aos alunos 
dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e de Engenharia de Computação da Unicamp. 
 
Os valores pagos são aqueles previstos na PORTARIA CAPES Nº 1, DE 03 DE JANEIRO DE 
2020, disponível em: 
 http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3062#anchor. 

ÁREAS DO CONHECIMENTO 
As escolas parceiras na França disponibilizam cursos em diferentes áreas do conhecimento de 
engenharia compatíveis com as áreas de engenharia elétrica e de computação. 

DURAÇÃO DO INTERCÂMBIO 

O intercâmbio tem duração de dez meses, com início em setembro de 2020. 
 
CONDIÇÕES PARA A CANDIDATURA 

• Estar matriculado como aluno regular do curso de graduação em Engenharia Elétrica  ou 
Engenharia de Computação da Unicamp;  

• Estar cursando o 7º semestre acadêmico no primeiro semestre de 2020; 

• Não ter recebido, anteriormente, bolsa de graduação sanduíche no exterior; 

• Não apresentar em seu histórico escolar mais que 8 créditos de reprovações em disciplinas;  

• Ter Coeficiente de Rendimento Padronizado positivo;  

• Ter obtido nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 600 pontos, em 
exames realizados após 2009; 

• Possuir domínio da língua francesa com nível B1;  

• Ter a candidatura aprovada pelo seu Coordenador de Curso de Graduação. 

 

 
1 Testes aceitos pela Capes para o Brafitec: 
“Nível mínimo de proficiência em língua francesa: B1 (definido pelo quadro europeu comum de referência para línguas), DELF ou 
DALF. Test de Connaissance du Français (TCF) (obedecida validade estabelecida no documento de aprovação)”  
 

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3062#anchor
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.capes.gov.br%2Fimages%2Fstories%2Fdownload%2Feditais%2F28042017-Edital-13-2017-BRAFITEC-CAPES-CDEFI.pdf


      
 

 
   
 

 

CRONOGRAMA 

25/03  Último dia para a inscrição dos estudantes no portal da DAC (ver Etapa I). 

30/03 Publicação dos candidatos selecionados no portal da DAC e no site 
www.internationaloffice.unicamp.br.  

05/04  Prazo final para confirmação do interesse no programa (ver Etapa III). 

10/04  Prazo final para nomeação para as Escolas Francesas por parte da coordenação 
do programa. 

 

 

ETAPA I: INSCRIÇÃO 

Inscrever-se, no portal DAC, através de formulário on-line, que pode ser acessado dentro de sua 
área, na seção Internacionalização – Programas de Intercâmbio. Utilizar para isto a mesma conta 
da DAC que você usa normalmente para a matrícula. 

Para se inscrever, o candidato deve depositar na DAC os seguintes documentos: 

• Formulário de inscrição com aprovação do coordenador do curso de graduação (disponível no 
site www.internationaloffice.unicamp.br/formularios/); 

• Plano de atividades endossado pelo coordenador do curso de graduação (disponível em 
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/205-franca/9822-programa-capes-
brafitec (anexar em plano de estudos);  

• Histórico Escolar; 

• Carta de motivação (em inglês ou francês);  

• Curriculum Vitae (em inglês ou francês);  

• Certificado ou Declaração de proficiência/conhecimento de Língua Francesa (nível B1)2;  

• Cópia do passaporte ou agendamento na Polícia Federal;  
• Certificado de Nota do ENEM (anexar como outros documentos). 

 

Notas:  

• Para elaborar o plano de estudos, o candidato deverá consultar o site da universidade francesa.  

• Para a Bolsa CAPES-BRAFITEC, o candidato deverá apresentar o certificado de proficiência na 
língua francesa tão logo quanto possível possível. 

ETAPA II – SELEÇÃO 

Os alunos qualificados serão classificados para a seleção segundo os valores de seu CRP. Como 
critério de desempate será utilizada a avaliação de proficiência. 
 
Observação: Para efeito de pontuação serão considerados apenas documentos oficiais a serem 
fornecidos pelo candidato.  
 
ETAPA III – CONFIRMAÇÃO 
 
Após a seleção, os candidatos receberão automaticamente um e-mail do sistema SIGA que pedirá 
a confirmação do interesse na realização do intercâmbio.  
 
Atenção: ao confirmar o interesse em um intercâmbio para o qual foi selecionado, o sistema 
cancelará todas as demais inscrições ativas para outros editais de intercâmbio nos quais 
porventura o/a estudante tenha se inscrito. 

 
2 Caso o aluno não tenha comprovante de proficiência B1 da Aliança Francesa no momento da inscrição, poderá se inscrever apenas 
com um comprovante que está cursando francês ou outro certificado. Porém, apenas alunos que consigam comprovar o nível B1 de 
francês até a nomeação para a CAPES (data a ser definida após o resultado deste edital) poderão concorrer à bolsa Brafitec.  

http://www.dac.unicamp.br/
http://www.dac.unicamp.br/
http://www.internationaloffice.unicamp.br/
http://www.dac.unicamp.br/
http://www.internationaloffice.unicamp.br/formularios/
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/205-franca/9822-programa-capes-brafitec
http://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/pais/205-franca/9822-programa-capes-brafitec


      
 

 
   
 

 

 
O e-mail para confirmação de interesse será o fornecido pelo estudante no ato da inscrição. Os 
candidatos devem confirmar seu interesse em, no máximo, 48 horas a contar do envio do e-mail de 
confirmação.  
 
Caso não confirme o interesse, o/a estudante terá a sua candidatura indeferida, e a vaga será 
oferecida automaticamente ao próximo nome da classificação, que também terá 48 horas para 
confirmar o interesse na realização do intercâmbio. 
 
Após a etapa de confirmação dos candidatos, a DERI publicará a lista de aprovados no seu 
endereço eletrônico (http://www.internationaloffice.unicamp.br/).  
 
Nota: 
 
Somente os alunos que confirmarem o seu interesse no programa receberão instruções do Prof. 
Max Costa (FEEC/Unicamp), coordenador deste Edital, sobre os próximos trâmites junto à 
universidade de destino. 

 

ETAPA IV – ACEITAÇÃO POR PARTE DA UNIVERSIDADE PARCEIRA 

A documentação dos alunos aprovados será encaminhada para a universidade parceira, que dará 
sua aprovação final. Se aprovados, os alunos receberão a “Carta de Aceitação”, a qual será 
utilizada para a obtenção do visto de estudante, junto ao consulado da França. Uma cópia desta 
carta deverá ser postada no portal da DAC, sob o nome do arquivo “Termo de Intercâmbio”  

NOTA: 
A aprovação no processo seletivo da UNICAMP não garante o intercâmbio do aluno. Caberá à 
instituição francesa a aprovação final do candidato e caberá à CAPES a aprovação final da bolsa. 
 
 
ETAPA V – AFASTAMENTO 
É de responsabilidade do aluno se informar sobre os procedimentos necessários para o seu 
afastamento da Unicamp. As informações pertinentes encontram-se em: 
 
http://www.internationaloffice.unicamp.br/informacoes/afastamento-trancamento-por-intercambio-
de-graduacao/ 
 
 
ETAPA VI – RETORNO À UNICAMP 
É de responsabilidade do aluno se informar sobre os procedimentos quanto ao seu retorno à 
Unicamp. As informações pertinentes encontram-se em: 

 

http://www.internationaloffice.unicamp.br/informacoes/retorno-validacao/ 
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Responsável por este Edital: 
Prof. Max Costa (FEEC/Unicamp): max@fee.unicamp.br 
 

Sites das universidades francesas envolvidas: 

• IMT-Atlantique: http://www.imt-atlantique.fr/  
• Télécom Paris: http://www.telecom-paris.fr/  

http://www.internationaloffice.unicamp.br/
http://www.internationaloffice.unicamp.br/informacoes/afastamento-trancamento-por-intercambio-de-graduacao/
http://www.internationaloffice.unicamp.br/informacoes/afastamento-trancamento-por-intercambio-de-graduacao/
http://www.internationaloffice.unicamp.br/informacoes/retorno-validacao/
mailto:dalfre@unicamp.br
http://www.imt-atlantique.fr/
http://www.telecom-paris.fr/

